
Agenda da Semana - Anote e Divulgue 
 

Data: Evento: 

Oração Todo dia 
Relógio de Oração 

Participe – Nos informe a melhor hora 
para sua orção. 

Toda Terça-feira – 20h00 Curso "Maturidade Cristã"  

Toda Quarta-feira – das 06h as 07h 
 

Oração da Madrugada 

Toda Quarta-feira – 15h00 
 

Mulheres Intercessoras 
 

Domingo 17/09 – 09h00 e 19h00 
Culto de Celebração da Família. 

MAG Família 
 
► Eventos, agenda, cadastros, pedidos de oração, inscrições e outras informações 

acessar o site: www.cgbraganca.com.br 
 

 

 Todo 2º domingo de cada mês é o Dia das Primícias. Traga 1 Kg de alimento não perecível. 
 
 
 

Contribuições financeiras: Banco Caixa Econômica Federal, agência 0293, código 003, c/c 1333-0 ou Banco 
Bradesco, agência 2078-8, c/c 270-4. Por gentileza colocar o comprovante de depósito no envelope (dízimo ou 

gratidão), ou nos informe através do email financeiro@cgbraganca.com.br 
 

Leia a revista desse mês! 

 

O tema desse mês é: 

 

Brasil olha pra cima! 

Como será o futuro do nosso país? 

 

Pode acessar pelo site: 

 

https://www.revistacomuna.com.br/ 

 
 

 
 

 

          Rua Wenceslau Brás, 27 – Vl. Municipal – Bragança Paulista/SP – 12.912-070 – Fone (11) 2277-1598  
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 “Confissão Vitoriosa”, do Pr. Carlos Alberto. 
Tema: Final (págs 153 à 155) 

 
Sentindo 
 

O que é a Confissão Vitoriosa da Palavra? 
 
 

Aprendendo 
 

Confessar é declarar as verdades das escrituras em relação as 
diversas situações do cotidiano. 
 
Não é: 
 

 Conjunto de frases sem sentido e fora de contexto; 

 Superstição 

 Heresia 
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Precisamos estudar cuidadosamente a bíblia e firma-nos ao 
que ela diz. Só assim poderemos evitar possíveis erros e sair 
vitoriosos. 
Nossa luta não é contra pessoas, e sim contra “governantes e 
autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes 
neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas 
esferas celestiais” (Ef. 6. 12). São esses os poderes que atuam 
com o intuito de afastar o ser humano de Deus, por meio do 
pecado. 
 
 
“O deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, 
para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, 
que é a imagem de Deus” 2 Coríntios 4. 4.  
 
 
Quando nos damos conta da gravidade disso, passamos a 
entender melhor a importância da obediência aos preceitos 
do Senhor e a magnificência da graça que recebemos por 
meio do sacrifício de Jesus na Cruz.   
 
 

Confessar a Palavra é dizer a verdade, e apenas à verdade 
devemos nos apegar. 
 
 
 
 
 
 

 

Refletindo 
 

O que você aprendeu ao longo deste tempo com a Confissão 
Vitoriosa da Palavra? 
 
Aplicando 
 

O que mudou na sua vida a partir da confissão destas 
verdades? 
 

Final 
 

Ore para que por meio de cada membro, outras pessoas 
venham conhecer essas verdades, confessá-las e terem uma 
vida completamente transformada pelo amor de Jesus. 
 
 

Versículo para memorizar: 
 

“Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a correção e para a instrução na 
justiça, para que o homem de Deus seja apto e 
plenamente preparado para toda boa obra” 2 Timóteo 3. 
16-17. 

Grande e forte abraço! 
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